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Załącznik nr 3a 

                                                                               …………………..……………..., dnia ………….2016 r.  
 

 

………………………………………….............……….. 
     (pieczęć wykonawcy składającego ofertę) 
 

DRG.271.21.2016 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

wył ączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień  publ icznych 
 

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:  

dostawę wraz z montażem zestawu nagłaśniającego  

do sali nr 1 w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 

 (nazwa zamówienia) 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
 

NIP:  
 

 

REGON:  
 

 

KRS/CEIDG : …............................................................................................................................................................ 

numer rachunku bankowego: 
 

 

nr tel./fax:  …………………………………………….………………………………………………………………  

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą ………………………………..……………………… 

PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą  
 

 

Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą …………………...……………………...………. 

……………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Imię i nazwisko (wraz z funkcją) i adres zamieszkania osoby reprezentującej firmę upoważnionej  

do reprezentowania firmy ………………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL osoby reprezentującej 

2. Oświadczam, że: 

  jestem podatnikiem VAT/firma jest podatnikiem VAT 

  nie jestem podatnikiem VAT 

   -   -   -    
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3. Oferuj ę za realizację całości przedmiotu zamówienia za: 

netto: …………….…………. PLN 

słownie netto: …………………………………………………………………………………………………….. 

plus ……. % podatku VAT = ……………………. PLN 

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………. 

brutto:  ……………………… PLN 

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………… 

4. Zobowiązuję się: 

1) wykonać zamówienie w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy, 

2) udzielić na przedmiot zamówienia, tj.: 

na sprzęt elektroniczny min. 24 miesiące gwarancji, 

na akumulatory, ładowarki i inne materiały eksploatacyjne min. 12 miesięcy gwarancji. 

3) przed podpisaniem umowy przekazać szczegółowy kosztorys zestawu, w celu umożliwienia 

Zamawiającemu ewidencji. 

5. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystni ejszej,  

do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez zamawiającego. 

6. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami 

zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stawianymi przez zamawiającego i nie wnoszę  

do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) podpisany i zaparafowany na każdej stronie projekt umowy wraz z załącznikami nr 1 i 2, 

2) wykaz dostaw z montażem wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) 

odpowiadające swoim rodzajem dostawie z montażem stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór w załączeniu). 

3) aktualny wyciąg z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. 

 

 

 

 
                                                                                  ............................................................................... 

                                               (data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                                                            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

                                                                       
 
 

 


